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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

                  Bucureşti, 31.10.2022 
                                                             Nr.4c-3/304/2022 

 
 

 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind 
abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. Bucureşti, transmisă cu adresa nr. 
PLx.236/2022 din  04 mai 2022.  
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

simona.tirzioru
Original
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RAPORT  
asupra Propunerii legislative privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. 
Bucureşti 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă privind 
abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. Bucureşti, transmisă cu adresa nr.PLx.236 din 
04 mai 2022, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/304 din 04 
mai 2022.   
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1372/08.03.2022, avizează 
nefavorabil proiectul de act normativ. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.320/28.03.2022, avizează negativ 
propunerea legislativă.  
 Guvernul României, prin punctul de vedere nr.8191/04.07.2022, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 17 mai 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
negativă a propunerii legislative.  
 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 
examinat propunerea legislativă în şedinţa din 30 mai 2022 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii 
nr.555/2004. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea 
legislativă în ședința din 31 octombrie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
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propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente: 
 - dispozițiile Legii nr.555/2004 consacră în legislația română o serie de clauze 
ale Contractului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului „Petrom” – S.A., iar 
abrogarea legii după ce contractul a produs deja efecte ar echivala cu o denunțare 
unilaterală a contractului, ceea ce ar duce la angajarea răspunderii statului român; 
 - abrogarea legii poate avea efecte financiare care nu pot fi cuantificate la acest 
moment, având în vedere riscul major al solicitării de despăgubiri, în instanțele de 
judecată, de către acționarul majoritar al companiei – OMV AG; 
 - punerea părților în situația anterioară semnării contractului de privatizare este 
imposibilă, deoarece contractul a produs efecte juridice, economice și administrative 
care s-au derulat pe parcursul unei perioade de aproximativ 18 ani. 
 La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat domnul 
Ștefan Constantin, Secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei.   
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 

 

                 PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

            SÁNDOR BENDE    OANA-MARCIANA ÖZMEN 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 


